Gröna Tak

Monteringsanvisning
För Gröna Tak / Torvtak

Förberedelser

Kontrollera med torvleverantören vilken vikt och höjd torven håller, samt hur takkonstruktionen är
beskaffad.
Tänk på att en takkonstruktion som är gjord för vanligt taktegel kan behöva förstärkas.
Om osäkerhet råder, kolla med en byggsakunnig, eftersom belastningen blir större på ett torvtäkt
tak, då avrinningen försenas jämfört med motsvarande plåt eller tegeltak.

Kontrollera och byt ut
eventuellt skadad underlagspapp.

Om Du ej behöver byta papp?
Kontrollera att underbeslagen är
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monterade och tätade riktigt.

Kontrollera att alla genomföringar (typ skorsten)
är riktigt tätade riktigt.
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Dra upp vindskivan så högt att gräskanten ej går
över ca: 170mm och kläd in med papp.
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Montera fotblecket längst ner. Obs! fotblecket skall leda
vattnet ned i rännan.
Finns färdiga att köpa eller gå till din lokala plåtslagare för
hjälp.
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Montera galvaniserade takfotsvinklar och fäst in dessa
i takstolen. VInkeln måste vara minst 90 mm vid normal
torvhöjd.

Lägg ut den tryckimpregnerade takfotsregeln 34 x 95mm
längst ner emot takfotsvinklarna ovan fotblecket.
Skruva fast. Obs om taktäckningen överstiger 5 m måste
tjockleken på takfotsbregeln ökas.
Fungerar som hjälp och stödplanka under övriga
monteringsarbetet.
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Förberedelse montering fuktspärr.
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Börja med att mäta takets bredd och lägg till + 40cm på
fuktskyddsmattan Du skall skära till. Gör gärna detta på
marken, rulla ihop den längd Du skurit och bär med upp på
taket.

Montera 1:a våden ca 14 cm från nock med den släta
delen nedåt.
Fäst in spik och bricka C-C 25cm i mattans översta
distansrad (hålighet).

Skär till en våd lika lång som 1:a, applicera ett skarvband
på den våden Du nu skurit till mellan 2:a och 3:e
distansraden. Rulla i hop och tag med upp på taket.
Använd vådens släta delen som rätskiva.
Justera in våd 2. Vik upp den släta delen på våd 1 och
fäst in med spik & bricka i 1:a distansraden på våd 2.
C-C 25cm.
Tag bort skyddspapperet på skarvbandet (artnr: 6002)
våd 2, tryck ner släta delen (våd 1) och stryk över med
handen på hela sträckan.
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Skarvning av fuktspärr.

Skarvning
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Om rullen inte räcker hela sträckan, skarvar Du ihop
rullen verikalt. Applicera ett skarvband (artnr: 6002)
mellan 1:a och 2:a distansraden vid rullens slut.
Llåt skyddspapperet på skarvbandet sitta kvar.
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Skär till en ny våd efter måttet du har kvar + 25cm, passa in
mattan distans i distans, överlappa 4 distanser.
Tag bort skyddspapperet på våd 2 passa in i distanserna,
tryck till och stryk över med handen.

Fortsätt med skarvbandet över de ihopfogade våderna.
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Montering fortsättning
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Nu fäster Du in med spik & bricka i den vertikala
skarvningens yttersta distansrad på vådöverdelen.

Använd den släta delen som rätskiva på våd 2.
Justera in våd 3.
Vik upp den släta delen på våd 2 och fäst in med
spik & bricka i 1:a distansraden på våd 3.
Tag bort skyddspapperet på skarvbandet på våd 3.
Tryck ner släta delen (våd 2) och stryk över med handen
på hela sträckan.

Lägg färdigt båda sidor, så att Du bara har nockdelen
kvar att lägga.
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Applicera nu ett skarvband mellan 2:a
och 3:e distans raden på våd 1 på båda sidor
av nocken, och tag bort skyddspapperet på
skarvbandet.
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Nu tar Du det dubbla uppviket (artnr: 1010) som har två
släta sidor och viker på mitten, avlägsna skyddspapperet
och fäst in med släta delen mot skarvbandet.
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Kläd in takfotsregeln med en aluminiumplåt. Plåten skall ej gå
ner emot Black Line mattan, eftersom avrinning måste kunna
ske under ikädniningen ner till rännan.
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Montering skorstensbeslag.
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Skär bort så mycket av pappen att det bildas 5mm
spalt runt murverket och spika ner.
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Fäst in underbeslaget in i fogen och foga med
plastisk fog. Skruva fast underbeslaget i underlaget.
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Säkerställ övergången mellan underbeslaget och
underlagspappen genom att klistra över med
Attack självklistrande membran.
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Täta under Black Line fuktspärrsmatta mellan
1:a och 2:a distansraden med ett fogband.
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Avsluta tätningen genom att applicera Attack själklistrande
membran runt hela konstruktionen.
Tänk på att börja med nedre våden så att påbyggnaden alltid
sker med vattenavrinning nedåt.

Lägg nu ut torven enligt fabrikantens anvisningar.
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Gröna Tak

FST:200930/ersätter FST:

Många drömmer om ett
vackert torvtak.
Black Line gör det möjligt.

+46 (0) 33 29 20 50
info@fuktsparrteknik.se
FUKTSPÄRRTEKNIK AB
Fabriksvägen 6
515 70 Rydboholm
fuktsparrteknik.se

